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Régészeti kalandozások Ecuadorban
Feltárások a felső-amazóniai Upano folyó mentén

Köszönet dr. Stéphen Rostairmak,
amiért megengedte, hogy eredmé-
nyeiből részleteket közölhettem.

1997 szeptemberében egy különös szerencse folytán két hetet tölthettem egy ecuadori
ásatáson vendégként. A Sangay-Upano project tudományos együttműködés Ecuador és
Franciaország között, 1995-től 1999-ig. A munkát Ernesto Salazar és Stéphen Rostáin
vezetésével kezdték meg a régészek. A munkálatokba bekapcsolódtak a Banco Central
del Ecuador Múzeum munkatársai is. A kutatás kiterjed Ecuador felső-amazóniai
területének, a Morona Santiago régióhoz tartozó Upano folyó völgyének prehisztorikus
történelmére.

Ez az ezer méter magasan fekvő terület természetes határvonalat képez az Andok
ma-gas hegyláncai és az ecuadori Amazónia esőerdös alföldje között. Az Upano észak—
déli irányban követi az Andok vonulatait, mintegy 100 km hosszúságban a Sangay
vulkántól a Santiago folyóval való összefolyásáig. Számtalan követ, kavicsot görget
magával a sebes vizű folyó, mélyen beásva magát két partja közé. Erőteljes áramlása
számos sziklán törik meg, általában sekély medrében, megakadályozva a folyó hajóz-
hatóságát. A szeszélyes Sangay (5230 m) egyike a föld legaktívabb vulkánjainak. Az
évi csapadék mennyiség 4000 mm körül mozog, az évi átlag középhőmérséklet 20 °C.

A néhány évtizede még vad terület esőerdei a folyamatos kolonizáció miatt rohamo-
san fogynak, helyüket egyre több legelő foglalja el. Az őslakos suara indiánokat keletre
szorították a kreolok és az Andokból idevándorló meszticek.

Régészeti ásatások többnyire az ország óceánparti és hegyvidéki területein folytak
eddig, ahol nemzetközi expedíciók tárják fel a hajdani magas kultúrák leleteit. Az
amazóniai régiót, ami az ország majdnem felét teszi ki, sokáig mellőzték a kutatók. Ezt
magyarázzák a feltárások nehéz körülményei, s a leletanyag viszonylagos szegényes-
sége is.

Az Upano környéki ásatásokat Father Pedro Porras kezdte meg 1978 és 1984 között.
Ő határozta meg kerámiatöredékek alapján először az Upano-kultúrát. Mindemellett a
területen található, és csak az Upano-kultúrára jellemző mesterséges dombok funkciója
a mai napig ismeretlen. I. e. 1000 körül különféle népcsoportok foglalták el az Upano
völgyét. Ezek közül az egyik építette ezeket a mesterséges dombokat, amelyek néha
kiterjedt rendszert alkotnak. A dombok négyszögletüek vagy oválisak, magasságuk
3—10 m között ingadozik. Hosszuk 10—50 m, szélességük 2—10 m. Sok közülük
teljesen mesterséges, néhány módosított természetes lejtő.

A dombok mindig jellegzetes módon vannak elrendezve. Leggyakrabban egy
központi tér köré négy dombot emeltek. Más esetben egy központi dombot és két teret
vesz körbe négy határoló domb. Az így szervezett teret földbe ásott ösvény szeli át.
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Upano örlőkő és jellegzetes cserepek

Ezek az ösvények összekötik a komplexumokat, és levezetnek a közeli patakokhoz
is. A jelenlegi ásatás helyszíne a Huapula patak közvetlen környéke. Az Upano bal
partján körülbelül 24.000 m hosszan és 300 m szélességben terül el a vizsgált terület.
Időszámításunk kezdete és 800 között a közeli Upano folyóra nyíló természetes
szakadékot szemétlerakó helynek használták az Upano-kultúra csoportjai.

Ernesto Salazar és Stéphen Rostáin két különböző helyszínen kezdte meg az
ásatásokat. Számos kerámiatöredéket és kőeszközt tártak fel, a néhol 2 m mélységig
lehatoló ásatások. A cserépedények díszítése közötti különbségek segítettek meg-
állapítani az upano fazekasság stílusfejlődését. A vörös és fekete geometrikus ábrákkal
díszített kerámiájú Upano-kultúrát 800 és 1100 között egy sokkal durvább kerámiájú
nép váltotta fel, a Huapula-kultúra.

A dombokon találtak a régészek számos kis tűzhelyet, kövekkel körülvéve, cserép-
edények darabjait és elszenesedett növényi magvakat, különösen kukoricát és őrlő-
köveket, ami a dombok lakóhely funkcióját támasztja alá.

Legkevesebb két különböző csoport élt a Huapula patak környékén. A korábbi, amit
Upano-kultúraként ismerünk, a Felső-Upano völgyében élt i. e. 1000 és i. sz. 800 között,
s kézműves termékeik, kerámiájuk magas színvonalú volt. Piros és fekete geometrikus
díszítésű formái bekarcolással voltak határolva, belül égetett fekete máz borította azokat.

A Huapula kultúra 800—1.100 között foglalta el e területet. Ez a nép lakta és
valószínűleg építette is e dombok egy részét. Gömbölyű, kormos edényeik jóval durvább
kivitelezésűek, hullámos és ujjbenyomásos díszítéssel. Egyetlen kis fedeles cserépedényt
találtak vörös és fehér festéssel. A Huapula- kultúra népe volt az utolsó, mely élőhelyül
használta ezeket a dombokat.

Annak ellenére, hogy a környék kővel jól ellátott, a kőeszközök szegényesek a
Huapula-kultúrában. Mint számos amazóniai társadalomban, valószínűleg sok csont- és
faeszközt és más romlandó anyagból készült tárgyakat használtak. Kis vágóeszközeiket
folyami kavicsból, őrlőköveiket vulkáni kőzetből alakították. A kőbalták nagy gonddal,
két horog alakú, a fa nyélre kötözését segítő nyúlvánnyal készültek. Az eszközök mellett
egyszerű nyakék darabjai és egy kis antropomorf kőszobrocska került elő.

Számos dombrendszer található a Felső-Upano-völgyében, melyeket kiásott ösvények
kötnek össze, ami azt feltételezi, hogy lakóit szoros, zárt közösségnek tételezhetjük fel.
Az itt megtalált kerámiák típusait felismerhetjük a nyugatabbi hegyvidék népeinek
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leletanyagában is, amit az magyaráz,
hogy az upano-közösségek települései a
hegyvidéket Amazóniával összekötő
kereskedelmi útvonalak mellett feküdtek.
Földrajzi helyzetüknél fogva ellenőriz-
hették a kapcsolatot a két régió között. A
rosszabb minőségű kerámiát készítő
Huapula népesség leletanyaga már nem
mutat ilyen elterjedést, de ők voltak a
dombépítő társadalmak utolsó képviselői
ezen a területen.

A dombok rendszerének kialakítása
ma még nem köthető egyértelműen egyik
népességhez sem. Az egészen biztos,
hogy a dombok jelentős részét már lakták
az Upano-kultúra népei, s a környező sík
területen is megtalálhatók nyomaik. Az
upano rétegek fölött, a huapula meg-
szállás idején a régészeti rétegek egy
talajrendezés nyomait mutatják. E kor
népei viszont csak a dombokat lakták. A
dombok építése tehát mindkét néphez
nagy valószínűséggel köthető, de azok
végső rendszerének kialakítása ma még
bizonytalan. Mint ahogy bizonytalan a
dombok funkciójának megítélése is. Az

állandó csapadék miatt valószínűsíthető, hogy a dombok egy viszonylagosan szárazabb
életteret biztosíthattak. Védelmi funkció rendszerükben nem ismerhető fel, de annál
inkább feltételezhető, hogy adott kisebb egységek a társadalom berendezkedésére
utalhatnak, azok családi, nagycsaládi építésével és birtoklásával. Ezekre a kérdésekre
azonban csak a jövőbeli kutatások adhatnak választ.

A központi dombon nyitott ásatási szelvény

Dr. Stéphan
Rostáin,
az ásatás vezetője
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